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Voorwoord
Het jaar 2009 was weer een goed jaar voor EIRENE Nederland. Waren we in 2008 al flink op dreef
met het realiseren van onze beleidsvoornemens, in 2009 zijn we weer dichterbij gekomen. Het is
hard werken, maar wij krijgen met bestuur en medewerkers veel energie van resultaten, die nu
zichtbaar worden.
Er zijn in 2009 een 7-tal Nederlandse werkers in de diverse landen actief: in Niger, Nicaragua,
Guatemala, Burkina Faso en de Verenigde Staten. Zij werken daar, vaak onder zware
omstandigheden, om de doelen, die wij ons gesteld hebben te verwezenlijken.
De groep mensen, die actief een bijdrage leveren aan beleid en uitvoering blijft groeien. In 2009
hebben wij een werkgroep 2035 ingesteld, die zich vooral bezighoudt met het vraagstuk hoe nieuwe
leden bereikt kunnen worden. De naam is bewust gekozen, enerzijds een verwijzing naar de leeftijd
van de werkgroepleden, anderzijds een verwijzing naar het jaar 2035 en de onderliggende vraag
waar we dan met EIRENE zouden willen staan.
Op het gebied van de gezamenlijk met NEAG en PBI-Nederland gevoerde campagne rond
burgervredeswerk heeft in 2009 NEAG de voortrekkersrol van ons overgenomen met het project
‘Peace Train Europe’. Er zijn een paar bijeenkomsten in het hele land geweest, in juni bij een
landelijke verkiezingsbijeenkomst vlak voor de Europese verkiezingen en in oktober is een
delegatie vanuit dit samenwerkingsverband daadwerkelijk met een vredestrein naar Brussel
afgereisd om ook daar met verwante groepen uit andere delen van Europa een Europees
burgervredesbeleid te bepleiten. Ook vond dit jaar weer een Jaarcongres van People building Peace
plaats waar Hans Achterhuis was uitgenodigd om te spreken vanuit zijn boek ‘Met alle geweld’ en
’s middags met vertegenwoordigers van de 40 lidorganisaties werd gebrainstormd over lokaal
vredesbeleid.
Het project Estelí is in 2009 verder opgeschoten. Er is in 2009 een Nederlandse coördinator in
Managua aangesteld (Bart van der Meulen) en er zijn ondertussen zoveel fondsen binnengekomen,
dat een start van de uitvoering in Nicaragua in 2010 gerechtvaardigd is.
In 2009 is de herstructurering van EIRENE Internationaal geëffectueerd. Er is een nieuwe, meer
duidelijke verenigingsstructuur tot stand gekomen. Daarnaast is er een commissie in het leven
geroepen, die erop toe zal zien dat het internationale karakter van EIRENE bewaard blijft en
adviezen formuleert om het internationale karakter verder te bevorderen.
Financieel is 2009 een gezond jaar geweest. De uitgaven zijn hoofdzakelijk besteed aan de doelen,
waar wij ons – ook statutair – voor inzetten. Er is een klein tekort op de begroting van 2009. Dit
komt hoofdzakelijk doordat het aantal leden afneemt. Wij hopen dat u mensen in uw omgeving kunt
motiveren lid te worden. Het aantal actieve mensen in de vereniging blijft groeien.
Uiteraard past het om hier namens het bestuur iedereen, die aan dit succes heeft bijgedragen te
bedanken voor zijn of haar inzet voor dit belangrijke werk.

Paul den Hartog
Voorzitter EIRENE Nederland
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1. Over EIRENE
1.1 Onze oorsprong
Het Griekse woord 'Eirene' betekent vrede. Een toepasselijke naam dus voor een internationale
oecumenische vredesdienst. EIRENE werd in 1957 opgericht door christenen uit de verschillende historische
vredeskerken. Dit zijn kerken die van oudsher veel nadruk leggen op geweldloosheid en pacifisme. Tot de
oprichtingsorganisaties behoren de Mennonite Central Committee (MCC, doopsgezinden in het
Nederlands), de Brethren Service en de International Fellowship of Reconciliation (IFOR). Zij
wilden een teken stellen tegenover de herbewapening na de Tweede Wereldoorlog. Deze oorsprong
weerspiegelt zich onder andere in een aantal voor EIRENE kenmerkende eigenschappen:
• Gereduceerd uniform salaris

EIRENE is er vast van overtuigd, dat zonder de verandering van veel mensen in
persoonlijke levensstijl, de noodzakelijke structurele veranderingen politiek niet bereikt
kunnen worden. De medewerkers van EIRENE hebben daarom besloten om hun loon
uniform te beperken (met een toeslag voor families ten opzichte van vrijgezellen), als teken
van de bereidheid om te delen en als teken van de geloofwaardigheid tegenover onze
partners op het zuidelijk halfrond. Dit is ook bedoeld om weer te geven, dat de kwaliteit van
leven niet alleen door materiële waarde gedefinieerd wordt.
•

•

Consensusprincipe in de besluitvorming
In de organisatie is een consensusprincipe van kracht: ook minderheidsstemmen worden bij het
beslissingsproces serieus genomen. Solidair samenzijn en wederzijdse openheid kenmerken de
werksfeer.
Verbinding van contemplatie en actie

Engagement groeit uit innerlijke kracht. Daarom is er tijdens het dagelijkse kantoorwerk en
bij EIRENE-bijeenkomsten de mogelijkheid om gemeenschappelijk te mediteren of te
bidden, zonder daarbij iemand uit te sluiten. Ook niet-christenen zijn namelijk bij EIRENE
welkom.

1.2 Uitgangspunten en doelen
1.2.1 Uitgangspunten
EIRENE is een oecumenische vredesdienst, maar wil geen zending / missie bedrijven. Veel mensen
die zich voor EIRENE inzetten, vinden hun inspiratie hiervoor in het christelijke geloof. Maar ook
niet-christenen zijn bij EIRENE welkom en zetten zich bij ons actief in.
Geweldloosheid, niet alleen als doel maar juist ook als middel, is een belangrijk uitgangspunt voor
EIRENE. De mensen die bij EIRENE betrokken zijn, vinden elkaar in hun motivatie om zich op een
geweldloze manier in te zetten voor vrede en rechtvaardigheid wereldwijd.
1.2.2 Doelen
Ondanks grote inspanningen wordt de kloof tussen arm en rijk in onze wereld steeds groter. Op veel
plekken is er geen sprake van vrede. Een menswaardig leven voor iedereen op onze aarde zal alleen
mogelijk zijn als er fundamentele veranderingen plaatsvinden, zoals:
• het verduurzamen van de economische groei
• streven naar een eenvoudige levensstijl met aandacht voor de ecologie
• werken aan sociale rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar
• de bevordering van een interculturele dialoog
Met het oog op vrede en rechtvaardigheid zijn dit de doelen die EIRENE nastreeft middels diverse
programma's, projecten en activiteiten.
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1.3 Wat EIRENE doet
Vrijwillig voor vrede én ontwikkeling...
Jaarlijks leven en werken ongeveer 100 EIRENE-vrijwilligers (daaronder verstaan we zowel de
mensen die een vrijwillige vredesdienst doen als de betaalde ontwikkelingswerkers) in
verschillende projecten en landen, om hun solidariteit met mensen in nood tot uitdrukking te
brengen. EIRENE richt zich daarbij niet alleen op ontwikkeling en niet alleen op vrede, maar
nadrukkelijk op beiden. Armoede en sociale onrechtvaardigheid vormen vaak een voedingsbodem
voor conflicten. EIRENE denkt daarom dat er geen vrede zal zijn zonder ontwikkeling.
... in Noord én Zuid...
EIRENE is zowel in het zuidelijk halfrond (Afrika en Zuid-Amerika) als het noordelijk halfrond
(Noord- en Midden-Amerika en Europa) actief. De ervaringen die wij in 'ontwikkelingslanden'
hebben opgedaan, laten namelijk zien dat de problemen in Noord en Zuid niet los van elkaar staan.
Ook in de 'ontwikkelde' landen moeten alternatieve vormen voor de samenleving worden gevonden.
... door ondersteuning van lokale partnerorganisaties
Ook onze vrijwilligers hebben ervaren, dat de klassieke ontwikkelingshulp evenmin als het sociaal
werk in Europa toereikende middelen zijn, om onrechtvaardige structuren in onze wereld bij de
wortel aan te pakken. Daarom gaat het bij EIRENE tegenwoordig bij voorkeur niet meer alleen om
projectondersteuning, maar om de ondersteuning van partnerorganisaties, die zich in hun omgeving
inzetten voor meer rechtvaardige structuren.

2. Bestuur en organisatie EIRENE Nederland
2.1 Bestuursleden
Het bestuur van EIRENE Nederland bestaat ten tijde van het vaststellen van dit jaarverslag uit vijf
personen. Het bestuur heeft een voorzitter, een penningmeester en een secretaris (vacature). Zij
vormen, overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van art. 12 van de statuten van de vereniging,
samen het dagelijks bestuur. Volgens art. 6 van de statuten van de Stichting Vrienden van EIRENE
in Nederland vormen zij tevens het bestuur van die stichting. Daarnaast zijn er, mede als gevolg van
dit beleidsplan, een aantal portefeuilles gedefinieerd die over de 5 beschikbare bestuursleden
verdeeld worden.
Danijel Horvat stelt zich niet meer voor een verdere periode als bestuurslid beschikbaar. Het bestuur
heeft tijdens een afscheidseten op hartelijke manier in april 2010 afscheid genomen. Zijn taken zijn
verdeeld over Jet Visser (commissies) en Paul den Hartog (werven vrijwilligers). Jet Visser heeft
tevens de verslaglegging van de vergaderingen op zich genomen en Paul den Hartog voert nog een
aantal andere secretaristaken uit. Het bestuur zoekt naar nieuwe kandidaten, maar heeft in Gerbina
van den Hurk iemand gevonden, die bereid is enkele taken over te nemen.
Naam
Danijel Horvat

Datum
aantreden
05/2006

(her)
benoeming
Mei 2006

Jan Schaake

1997

Juni 2005

Jet
Visser- 01/1998
Romijn
Vacature

Mei 2006

Einde
termijn
Mei
2010
Mei
2009
Mei
2010

Functie
(portefeuille)
Lid
Lid
Lid
Secretaris
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Paul den Hartog 05/ 2006

Mei 2006

Henny van der 02/2007
Ree- de Jong

Mei 2007

Mei
2010
Mei
2011

Voorzitter
Penningmeester

2.2 Beleid in hoofdlijnen
In 2006 heeft EIRENE Nederland een beleidsplan opgesteld met het nieuwe bestuur. In 2007 zien
wij al een aantal van deze beleidsdoelen verwezenlijkt worden.
De beleidsdoelen zijn als volgt vastgesteld:
• Verhoog het aantal uitgezonden Nederlanders naar 10-15 per jaar
• Start een eigen programma of project
• Breid de kring van leden (verder) uit en boor andere bronnen van financiering aan.
Dit alles uiteraard tegen de achtergrond van de statutaire doelen:
• het bevorderen van de vrede in de wereld;
• het medewerken aan een betere onderlinge verstandhouding van volkeren en
bevolkingsgroepen;
• het bevorderen van sociale gerechtigheid;
• het ijveren voor het behoud van de schepping;
• het zich inzetten voor het geweldloos oplossen van conflicten;
• het steunen van- en samenwerken met groepen en initiatieven in landen in Noord en Zuid
die dezelfde doelen nastreven.
2.3 Ledenvergadering
Op zaterdag 16 mei 2009 vond in de Doopsgezinde Kerk in Utrecht de jaarlijkse algemene
ledenvergadering plaats. De vergadering zelf was vooral huishoudelijk, maar mocht zich
desondanks in de aanwezigheid van een paar nieuwe gezichten verheugen. Direct aansluitend op de
vergadering presenteerde Jacob Koorn voor een veel breder publiek beelden van zijn
vrijwilligersdienst in Burkina Faso. En daarna trakteerde het bestuur de verschillende vrijwilligers
(vertalers, redactie- en werkgroepleden) van EIRENE Nederland op een bootreisje vanuit Utrecht
naar de Lek.
2.4 Kantoor en medewerkers
Uitvalsbasis voor het werk van EIRENE Nederland is
Vredescentrum O-43 te Utrecht. In dit centrum zijn ook
Kerk en Vrede en enkele andere vredesorganisaties
gevestigd. Deze wijze van huisvesting is niet alleen
financieel voordelig, maar heeft ook het voordeel dat het
de samenwerking met gelijkgestemde organisaties
gemakkelijk maakt.
De eerste helft van het jaar heeft Malte Hakemann als
vrijwilliger op het kantoor gewerkt. Na de zomer is
Thomas Clausen aan de slag gegaan. Het gaat hier om Vredescentrum 043 in Utrecht, waar
vrijwilligers die in het kader van het Noordprogramma EIRENE Nederland gehuisvest is.
van EIRENE Internationaal voor een jaar naar Nederland
worden uitgezonden. EIRENE Nederland deelt deze vrijwilliger met Kerk en Vrede; hij werkt in
principe 4 dagen per week voor Kerk en Vrede en 1 dag voor EIRENE Nederland. Thomas volgde
Malte op. Hij was een toegewijde en goede medewerker. In het begin moest Thomas op gang
komen, maar tegen het einde van het jaar zien wij hem als vast ijkpunt in het kantoor.
EIRENE Nederland – Jaarverslag 2009
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2.5 Vrijwilligers in Nederland
Naast de bestuursleden die zich op vrijwillige basis inzetten, heeft EIRENE Nederland in 2009 hulp
gehad van een aantal vrijwilligers:

Marieke Wegman
Bart van Kreel
Pieter Lagas
Ageeth van Andel
Elisabeth ’t Hooft
Liseth Meijer
Cesar Mercedes
Niels Lammers
Jos Benders
Hielke Wassenaar
Koos van der Bij
Lennart den Hartog
Bertram Flesch
Carlien Schoondermark

hoofdvertaalster DU-NL (diversen)
vertaler DU-NL (algemeen)
vertaler DU-NL (vrijwilligersverhalen)
vertaalster DU-NL (diversen)
vertaalster DU-NL (diversen)
hoofdredacteur EIRENE-nieuws
layout EIRENE-nieuws
ICT-adviseur
Adviseur van het project voor de rechtswinkel in Esteli
Project leider project Esteli
Voorzitter stuurgroep Esteli
Vrijwilligersvoorlichting en werkgroep 20-35
Werkgroep 20-35
Vervangster van Liseth tijdens haar reis naar Latijns-Amerika

Deze vrijwilligers hebben met elkaar veel werk verricht en mede dankzij hen is het afgelopen jaar
weer gelukt alles voor elkaar te krijgen.
Te noemen zijn:
• Het uitbrengen van de nieuwsbrief
• Het vertalen van de diverse artikelen hiervoor.
• Het in gang brengen van de activiteiten in het project Estelí.
• Het beheren van ICT en het internet
En daarnaast nog vele andere activiteiten.

3. Relatie en samenwerking met EIRENE Internationaal
3.1 De samenwerking met EIRENE Internationaal
EIRENE Nederland heeft onder andere de statutaire taak EIRENE Internationaal te ondersteunen bij
haar vredeswerk. Dit krijgt zijn vorm in financiële steun, het werven van vrijwilligers voor
uitzending via EIRENE Internationaal en het meedenken met / bijdragen aan het internationale
beleid en de uitvoering daarvan. Dat laatste zal verder worden toegelicht in de paragraaf over
Nederlanders in het buitenland.
3.2 Pinksterconferentie EIRENE in Vallendar, Duitsland, 30 mei tot 1 juni 2009
Dit jaar was het thema Vrijwilligerswerk, in het Duits Ehrenamtliche Arbeit. Een heel groot deel
van het werk bij EIRENE wordt door enthousiaste mensen gedaan, die daar geen cent mee
verdienen.
Nu hoorden we ook hoe dit in onze partnerlanden gebeurt. Er waren gasten uit Marokko, Oeganda,
Niger en Nicaragua gekomen. Door hun inbreng kreeg deze conferentie een internationale dimensie.
We hoorden van onze gasten hoe in hun land vrijwilligerswerk plaats vindt. In deze landen kent
EIRENE Nederland – Jaarverslag 2009
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men veel vrijwilligerswerk, vaak begint het al thuis. Doordat veel families met aids te maken
hebben, blijft er weinig tijd over voor vrijwilligerswerk buiten de familie. Sommige mensen
verwachten toch geld als zij iets voor een organisatie doen. Dit geldt vooral voor Oeganda.
Samengevat kan men zeggen: vrijwilligerswerk is noodzakelijk, er wordt veel goed werk gedaan dat
anders niet zou kunnen gebeuren. Het loont zich, de mensen die er aan mee doen krijgen ook
nieuwe vaardigheden. Het is niet kosteloos. Men moet mensen trainen en onkosten vergoeden.
Op zondagmorgen sprak de heer Reinhold Meimberg over de toekomst van de vrijwillige inzet.
Vrijwilligerswerk wordt niet betaald en wordt ondersteunt door een professionele medewerker.
Het vindt plaats in organisaties die geen winst maken. Wel komt het tegenwoordig veel voor dat
NGO's geld van de staat ontvangen en daarom aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, die de
staat bepaalt. Sommige organisaties, zoals Green Peace en Amnesty International accepteren geen
geld van de staat om onafhankelijk te blijven.
Tegenwoordig geldt een inzet niet meer een leven lang. Dat moeten organisaties goed beseffen.
Internet speelt een grote rol. Het is waardevol dat een vrijwilliger in belangrijke beslissingen zijn
stem kan laten horen, dan voelt hij zich meer bij de organisatie betrokken. Het is nodig dat de
vrijwilliger binnen de organisatie een persoon kan aanspreken als er vragen zijn.
De organisatie moet :
• zorgen voor duidelijke regels en afspraken
• de bekwaamheid van mensen vergroten, door cursussen, training
• onkostenvergoedingen regelen voor training, en technische ondersteuning.
EIRENE heeft veel ervaring met vrijwilligerswerk en kan dat zien als een basis voor uitbreiding.
Het is nodig te kijken waar en hoe je met andere organisaties samen kunt werken. Kan men
vrijwilligerswerk voor de toekomst starten? Iemand kan nu niet maar wil zich over drie jaar wel
inzetten. Belangrijk is de waardering voor het werk.
Daarbij blijkt dat Duitsland in de eerste plaats mensen zoekt, die voor EIRENE in het buitenland
gewerkt hebben als vrijwilliger. In Nederland heeft men positieve ervaringen met het vinden van
mensen via Internet.
In diverse workshops wisselden we ideeën uit.
Zoals gebruikelijk was er 's avonds een feest met live music en werd er vrolijk gedanst .
Op de laatste dag vierden we met elkaar in een grote kring een Agape waarbij een snel gevormd
koortje onder leiding van Harry Schram het zingen extra ondersteunde. De workshop
'Strassetheather' liet buiten zien hoe men 'geweldloos handelen' met een groep heel duidelijk kan
maken aan een groter publiek. Het was een boeiende conferentie waar vele oude bekenden elkaar
weer spraken en je nieuwe EIRENE mensen leerde kennen.
3.3 Deelname aan de Council
In februari is een extra Council gehouden in Bonn. Aan de orde waren de verschillende punten in de
nieuwe statuten waar nog onduidelijkheid of meningsverschil over bestond. In een prima
vergadering, waarin alle founding members en de Vorstand bijeen waren zijn de zaken besproken en
werden de zorgen weggenomen door het instellen van een commissie die het internationale karakter
zal bewaken. De commissie staat onder voorzitterschap van Harry Schram. Voor EIRENE
Nederland is Paul den Hartog afgevaardigde, de voormalige Duitse Zweig is vertegenwoordigd
door Wilhelm Wilmers. Angela Konig vertegenwoordigt het internationale bureau en John Schot,
directeur van IFOR, vertegenwoordigt de oorspronkelijke founding members.
De Council van 6-8 november 2009 was een in de geschiedenis van EIRENE Internationaal unieke
overgangsvergadering. Formeel een Mitgliederversammlung onder de nieuwe, in februari jl.
goedgekeurde statuten, maar omdat de vereniging nog geen individuele leden had toegelaten, leek
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de vergadering sterk op een ouderwetse Council met een heleboel mensen rond de tafel en feitelijk
enkel 4 institutionele leden die over de voorliggende besluiten konden stemmen.
Op de agenda stonden eigenlijk geen controversiële punten en dus kon in alle openheid gesproken
worden over de zorgen die de verschillende leden hadden. Zo begon de Council vrijdagavond met
een inleiding door Martin Petry over de uraniumproblematiek in met name Niger en Tsjaad en over
de vraag wat EIRENE daarmee zou kunnen of moeten doen. Opmerkelijk was dat de discussie die
volgde eigenlijk nauwelijks over de geschetste uraniumproblematiek ging maar al meteen over heel
essentiële vragen waar EIRENE Internationaal thans, en vooral ook dankzij de fusie met EIRENE
Duitsland, mee te maken heeft en die tijdens de eigenlijke Council vergadering, hoewel niet
geagendeerd, met grote regelmaat opdoken. Voor ons is van al die punten het internationale karakter
natuurlijk het meest interessant. In plaats van een internationaal karakter te verdedigen zou je ook
kunnen kijken wat de internationale uitdagingen zijn voor de internationale ambities van EIRENE .
Natuurlijk zenden we onze verschillende vrijwilligers en professionele krachten naar allerlei landen,
maar wie zijn die ‘wij’ en waar komen die vrijwilligers en professionele krachten vandaan? En op
wie richt de terugkoppeling zich? Moet een uraniumcampagne zich enkel richten op de Duitse
overheid of zou dat Europees getrokken moeten worden? Werft EIRENE alleen maar vrijwilligers
en professionele krachten in Duitsland en, via ons, in Nederland of gaan we daarvoor ook op
Europese of nog bredere schaal werken? Deze en andere punten over het internationale karakter
werden tijdens de Council niet opgelost, maar meegegeven aan de internationale commissie die op
ons initiatief tijdens de Council van februari reeds werd ingesteld maar in 2010 pas voor het eerst
bij elkaar zal komen.

4. Werving vrijwilligers, PR, fondsenwerving, leden
4.1 Nederlanders in buitenlandse diensten
In 2009 is Emsi Hansen naar de VS uitgezonden, waar ze in een vrouwenhuis in Waco, Texas werkt.
In datzelfde jaar zijn Ine Zuurmond en Jacob Koorn teruggekeerd van hun respectievelijke
projecten. Jeroen heeft zijn werkzaamheden voor EIRENE na vele jaren beëindigd. Marieke
Zantkuil en Maja van Deursen zetten hun werk in respectievelijk Guatamala en Nicaragua voort.
Bart van der Meulen is als projectcoördinator Esteli benoemd.
Wij danken hun voor hun bijdrage in vaak moeilijke omstandigheden.
4.2 Nieuwsbrief
Dit jaar is de nieuwsbrief van EIRENE Nederland 4x verschenen. Hij wordt naar al onze leden,
donateurs en contacten verstuurd en bevat nieuws over het werk van EIRENE Nederland en
EIRENE Internationaal. Er wordt altijd een acceptgiro met de nieuwsbrief meegestuurd. Dat de
nieuwsbrief gewaardeerd wordt, blijkt ook uit de bijdrage van onze achterban, die bij elke
verschijning piekt. Oude nieuwsbrieven zijn sinds 2004 als PDF op de website van EIRENE
Nederland te openen en na te lezen. Overigens worden de nieuwsbrieven bij een milieuvriendelijk
werkende drukkerij gedrukt.
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4.3 Leden en donateurs
EIRENE Nederland was ook in 2009 voor haar vredeswerk geheel afhankelijk van particuliere
bijdragen (zie ook §6.2.1). Het ledenaantal bedroeg aan het eind van het jaar ongeveer 300. Leden
betalen een jaarlijkse contributie van minimaal 20 Euro. Wel is het aantal leden in 2009 licht
teruggelopen.
Ook ontving EIRENE een bijdrage van diverse Doopsgezinde Gemeenten en enkele andere
organisaties, bijvoorbeeld de opbrengst van een gehouden collecte. Ook voor 2010 hopen wij weer
op een gulle bijdrage van onze achterban. Zonder hen is ons werk onmogelijk. Wij zijn hen dan ook
veel dank verschuldigd.
Er zijn een aantal privé-, zakelijke en kerkelijke organisaties die met elkaar het grote bedrag van
rond de € 10.000 bijeen gebracht hebben voor het eerste jaar van het project Estelí. Ook het met
elkaar in gesprek blijven over de belangwekkende onderwerpen is voor EIRENE van buitengewoon
groot belang. Ook daarvoor zijn wij blij met al onze leden, donateurs en andere sponsoren.
4.4 De website
Ook in 2009 is er hard gewerkt aan het verbeteren en up to
date houden van de website. De indruk bestaat dat hier meer
en meer naar gekeken wordt en dat we hieruit ook weer
een nieuwe bron van vrijwilligers aanboren. Een onmisbaar
element voor een dergelijke vereniging in deze tijd. Eind van
het jaar bleek dat via de website een 10-tal geïnteresseerden
voor een uitzending de organisatie heeft gevonden en
geselecteerd. In 2010 zal de website in zijn geheel vernieuwd
worden. Een projectgroep hiervoor is gevormd met de leden
van de werkgroep 2035.
Website in 2009

5. Projecten
5.1 Opzet project Rechtshulp voor Nicaragua

CENIDH heeft een aantal rechtswinkels in het land, die aan economisch en sociaal zwakken op
eenvoudige, laagdrempelige wijze toegang tot het recht en de rechtspraak bieden. Ook bieden zij via
vrijwilligers voorlichting en workshops over kwesties aangaande de mensenrechten, zodat burgers
leren om voor hun eigen rechten op te komen. Daarnaast verricht CENIDH onderzoek naar de
oorzaken en de frequentie van mensenrechtenschendingen en gebruikt de uitkomsten om te lobbyen
bij overheidsinstanties, burgerorganisaties en media. Ook organiseert zij protest- en
solidariteitsacties.
Financiering
EIRENE wil CENIDH ondersteunen, zodat zij haar rechtswinkel in de stad Estelí kan uitbreiden.
Deze uitbreiding houdt in dat zij meer vrijwilligers kan opleiden en een groter aantal bijeenkomsten
kan organiseren, zodat meer mensen een betere toekomst zullen krijgen en de juridische
infrastructuur ter plekke robuuster wordt. EIRENE wil voor dit project een jaarlijks bedrag van
US$15.000 inzamelen, gedurende een periode van vijf jaar Dit bedrag is opgesplitst in eenmalige
investeringskosten en periodiek terugkerende kosten voor o.a. brandstof, workshops, educatief
materiaal en salarissen. Donaties worden bij voorkeur vastgelegd voor de periode van 5 jaar.
Naast financiële steun zoekt EIRENE binnen 2 jaren enkele stageplaatsen binnen het Nederlandse
rechtsbedrijf (advocatenkantoren, O.M., rechtbanken) zodat een aantal Nicaraguaanse
rechtenstudenten kennis kan maken met de rechtspleging in een Europees land.
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Verslechtering mensenrechtensituatie
De situatie van de mensenrechten in Nicaragua is in de jaren na het aantreden van president Daniel
Ortega ernstig verslechterd. Vooral armen en sociaal achtergestelden hebben veel te lijden van
corruptie en willekeur van politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht. Ook is er sprake van
onrechtvaardige rechtsgang en slechte toegang tot rechtspraak. CENIDH en EIRENE willen daarom
hun krachten bundelen om deze situatie te verbeteren
Voortgang in 2009
In 2009 is de projectstructuur opgezet. Hierdoor is er naast de projectgroep een stuurgroep, die
toezicht houdt op de bestedingen in Nicaragua en zich bezighoudt met het werven van fondsen. Ook
heeft deze stuurgroep ervoor gezorgd dat er een standaard rapportage format is opgezet, zodat de
verantwoording naar sponsoren en bestuur helder en transparant is. Een van de belangrijke stappen
is dat we in staat zijn geweest een coördinator ter plekke aan te stellen, die het belang van een juiste
projectcontrole en rapportage ter plekke voor ons behartigt. Ondertussen zijn er in 2009 zoveel
fondsen verworven dat het project begin 2010 concreet van start kon gaan.

6. Burgervredeswerk
Al enkele jaren lobbyt EIRENE Nederland, samen met NEAG Alternatieven voor Geweld en de
Nederlandse landengroep van Peace Brigades International, voor acceptatie van burgervredeswerk
door burgers, organisaties en de politiek in te zetten als geweldloos instrument voor veiligheid en
conflictoplossing. Een ander type of liever: èchte vredesmissies. In plaats van het uitzenden van
militairen zou je ook geweldloze en onbewapende burgervredeswerkers naar conflictgebieden uit
kunnen zenden. Via de internationale koepels van EIRENE, Nonviolent Peaceforce en Peace
Brigaders International kunnen de drie genoemde organisaties naar de nodige ervaring op dit gebied
verwijzen. In het Europees Parlement is 15 jaar geleden al een resolutie aangenomen om als
Europese Unie aan de vorming van een geweldloos Europees vredescorps te werken en in Duitsland
bestaat inmiddels al tien jaar de financiële regeling Ziviler Friedensdienst voor de uitzending van
ongewapende vredeswerkers die op dit moment een flink deel van de begroting van EIRENE
Internationaal uitmaakt. Net als in landen als Noorwegen en Oostenrijk zijn we in Nederland aan
het lobbyen om de Nederlandse (en Europese) politiek het Duitse voorbeeld te laten volgen.
Nadat het accent in dit lobbyen voor burgervredeswerk in 2007 vooral in de Tweede Kamer heeft
gelegen en in 2008 bij het kiezerspubliek, hebben we ons in 2009 vooral gericht op het Europese
niveau waar in 2009 immers weer parlementsverkiezingen op de agenda stonden. In 2008 hadden
we al bij verschillende politieke partijen gelobbyd voor een actiepunt over burgervredeswerk in hun
Europese programma's. In 2009 waren we betrokken bij het vanuit het Europafonds gefinancierde
'Peace Train'-project dat vooral NEAG uitvoerde. Op 16 mei (helaas ook de dag dat we als EIRENE
onze ledenvergadering hadden) organiseerde NEAG een forumdiscussie over burgervredeswerk in
een bredere Europese veiligheidsagenda van conflictpreventie en andere civiele middelen met een
aantal Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement.
In oktober 2009 gingen we vervolgens met een flinke Nederlandse delegatie naar Brussel om de
gekozen Europarlementariërs aan deze discussie te herinneren. Vanuit het European Network
Civilian Peace Services (EN.CPS) waarin met name NEAG / Nonviolent Peaceforce met andere
Europese partners samenwerkt was een concreet voorstel geformuleerd om o.a. het
burgervredeswerk via een bureautje in de nieuw op te zetten buitenlanddienst van de Europese
minister van Buitenlandse Zaken te verankeren en om geld vrij te maken voor bepaalde
burgervredeswerk-activiteiten. Het eerste voorstel sneuvelde enkele dagen later met slechts een
handvol stemmen verschil in het parlement; het tweede voorstel leverde bij de
begrotingsbehandeling in december 1 miljoen euro startkapitaal voor burgervredeswerk op.
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Dat laatste geeft de burger moed. En nu er, doordat het kabinet het ook even niet meer wist hoe ze
door moest gaan met een militaire missie in Afghanistan, binnenkort weer verkiezingen komen in
Nederland, kunnen we daar onze pijlen weer op richten.

7. Financiële resultaten
7.1 Jaarrekening
De hieronder gepresenteerde jaarrekening van EIRENE Nederland bestaat uit een overzicht van
lasten en baten en de balans per 31 december 2009. Deze zal worden beoordeeld door de
kascontrolecommissie die bestaat uit leden van de Vereniging EIRENE Nederland.
Financiële resultaten
7.1.1. Baten
7.1.1 Baten

Leden/donateurs
Kerken/organisaties
Rente
Extra giften
Sharon
Jacob
Ine
Los Pipitos
Estelí
Pinksterconferentie
EIRENE Internationaal
Diverse baten en lasten
Resultaat
Totaal

7.1.2

2007 w
8.237
4.351
82

2008 w
8.683
3.431
4.490

2009 b
8.500
3.250
100
500

2009 w
6.743
2.195
710
2.100

2.510
8.195
3.057

1.500
1.500
5.277
11.165
2.300
2.300

8.983

26.432

39.146

13.850

20.731

2007 w
722
3.430
3.130
1.243
1.752
2.683
12.182
445

2008 w
923
4.925

2009 b
1.400
2.300

2009 w
1.052
2.437

2.625
235
2.744
11.165
661
8.201

6.400

4.828

3.000

2.177

100

113

55

91
1.500
3.776

150
500

259
127
1.050

Lasten

7.1.2 Lasten
Bestuur
Bureau
Bureaukracht
\administratie
Vrijwilligers
Nieuwsbrief
Eirene Internationaal
Algemene kosten
Pinksterconferentie
Activiteiten
Bankkosten
Estelli
Saldo

790
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Totaal

26.432

36.846

13.850

12.554

7.1.3 Balans per 31 december 2009
7.1.3 Balans per 31.12.2009
Debet

Credit

Depot TPG-post
Voorraad kalenders
Nog te ontvangen
Vooruitbetaald
ASN spaarrekening
ASN spaarrekening
Postbank

100

Postbank spaarrekening
Liquide middelen
Resultaat 2009

794
32
296

Totaal

46.242

430
25.000
10.900
8.209

Kapitaal Stichting
Kapitaal vereniging
Rek. crt. EIRENE Int.
Rek.crt. NCDO
Nog te betalen
Los Pipitos
Estelí
Reservering
onvoorzien

7.863
8.468
7.550
7.100
1.204
10.483
3.093

46.242

7.2 Toelichting op de resultaten
7.2.1 Algemeen
De cijfers zijn gepresenteerd volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, RJ650
Fondsenverwervende Instellingen. De gevolgde presentatie maakt het voor derden makkelijker om
onze situatie te vergelijken met anderen wat belangrijk kan zijn bij het verwerven van subsidies om
ons werk te kunnen doen, naast onze eigen inkomsten.
7.2.2 Baten
Wij ontvingen in 2009 EUR 20.731, -- aan algemene contributies, donaties en giften.
bijdragen zijn inclusief de mailingacties. Het geheel is als volgt te specificeren:

Deze

Algemeen
Leden en donateurs
Kerken en organisaties
Extra giften
Estelli
Specifiek
(bestemd
International
Rente

voor

6.743
2.195
2.100
8.983

EIRENE

710

7.2.3 Lasten
De lasten vallen in twee categorieën uiteen. Enerzijds zijn dat de bestedingen conform onze
statutaire doelen, te weten voorlichting en bewustwording en het steunen van projecten van
EIRENE Internationaal. De kosten voor bewustwording en voorlichting zijn in 2009 € 259,--.
Anderzijds zijn dat de kosten van de eigen organisatie.
De administratiekosten zijn de kosten van de notaris voor het opmaken van schenkingsaktes.
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Bestuur

Vrijwilliger

Vergader- en reiskosten
Representatie
Overig

868
184

Bureau

Bijdrage huur/levensonderhoud
Taalcursus

1.800

Overige vrijwilligers

Gebruik kantoor
Kantoorbenodigdheden, drukwerk etc.
Administratiekosten
Overig

2.400
2.446
368
113

Reiskosten

Overig

76

571

7.2.4. Jaarresultaat van EIRENE
Na het berekenen van het verschil tussen baten en lasten is er uiteindelijk een nadelig saldo van
€ 295,-- te melden. EIRENE Nederland heeft natuurlijk nog veel ideeën, die alleen in uitvoering
genomen kunnen worden, als ons meer middelen worden toevertrouwd.

8. Vooruitblik op de toekomst
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt en zijn er stappen gemaakt om EIRENE Nederland verder
op de kaart van de NGO’s te krijgen. Het aantal Nederlanders dat actief is in het buitenland is
gestegen van 6 naar 7. Het werven van vrijwilligers begint langzaamaan een goede standaard
procedure te worden en we zijn actief met jonge voorlichters op evenementen.
Het project Estelí heeft een solide basis in de vorm van een projectplan, een basis voor de
financiering, een goede samenwerkingsstructuur en de juiste controlemechanismen. De verwachting
is dat vroeg in 2010 het contract met CENIDH getekend gaat worden en het project inderdaad echt
ter plekke gaat lopen, middels nieuwe apparatuur en financiële ondersteuning voor de
promotorenbijeenkomsten.
In 2010 zullen wij meerdere vrijwilligers gelijktijdig uit gaan zenden. Het aantal mensen dat zich
meldt voor voorlichting over uitzending is groeiende. In 2010 zullen wij ons richten op meer
communicatie naar buiten en het doen toenemen van het aantal leden. In het afnemende
ledenbestand, door natuurlijk verloop, zit op dit moment onze zwakte en we zullen hier hard aan
moeten werken.
Wij, als bestuur, hebben veel vertrouwen in het jaar 2010. Er is veel aan de hand in de wereld en wij
geloven dat de bijdrage, die EIRENE Nederland, hoe gering ook, nuttig en noodzakelijk is en dat
daar in de samenleving en in onze ledenkring voldoende steun is om met dit werk door te gaan.
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